
محليات
الثالثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

04

«العالج الطبيعي» سلطت الضوء 
«SMA» على كيفية التعامل مع

عبدالكرمي العبداهللا

نظمت جمعية العالج الطبيعي الكويتية محاضرات علمية 
.SMA حول مرض الضمور العضلي الهيكلي

وقالــت رئيســة اجلمعيــة هناء اخلميس إنــه مت تقدمي 
محاضرتــني، األولى ألقتها د.عبير العبيدان من مستشــفى 
الفروانيــة حــول العالج الدوائــي والطبي لهــذه الفئة من 
املرضى، أما الثانية فألقتهــا اختصاصية العالج الطبيعي 
عبيــر القطان من مستشــفى ابن ســينا حــول دور العالج 

الطبيعي مع مرض الضمور العضلي الهيكلي.
وذكــرت اخلميس أنــه مت التركيز فــي احملاضرات على 
أحــدث العالجات والعقــارات الدوائية التي تقدمها الكويت 
وهــي معترف بها عامليا من خــالل منظمة الغذاء والصحة 
العاملية ومعروفة بتكلفتها العالية، إال أنه في املقابل ال ميكن 
االســتفادة من اخلواص العالجية لهــا دون وجود برنامج 

عالج طبيعي مكثف ومطول على مدى احلياة.
وبينت انه مت استعراض األدلة العلمية التي تؤكد أهمية 
دور العــالج الطبيعي بعد العالج الدوائي ملرضى الضمور 
العضلــي الهيكلي من خالل شــرح نقــاط التقييم التي من 
خاللها يتم اتخاذ القرار في متابعة العالج الدوائي للمريض، 
باإلضافة إلى استعراض أهم التمارين العالجية التي تساعد 
املريض على أداء مهامه اليومية مع استعراض بعض احلاالت 

املرضية قبل وبعد العالج الدوائي والعالج الطبيعي.

هناء اخلميس مع د.عبير العبيدان وعبير القطان وعدد من املشاركات في احملاضرة

القحطاني: قنوات التواصل أتاحت الفرصة للشباب 
لعرض إنتاجهم الفني بعيدًا عن سلطة املمول

ندى أبونصر

أكـــــد رئـيـــس قـســـم 
العالي  التلفزيــون باملعهد 
للفنون املسرحية د.فيصل 
القحطاني ان انتاج األفالم 
الروائية القصيرة في الكويت 
والعالم العربي بشكل عام 
يشهد حراكا كبيرا، مشيرا 
إلى غايات الشباب لتطوير 
إنتاجهــم ومتهيــد الطريق 
ملستقبل أفضل أمام هذا الفن.
جــاء ذلك خــالل الندوة 
التــي نظمــت فــي «املقهى 
أمــس  الثقافــي» أول مــن 
ضمــن فعاليــات معــرض 
الكويــت الدولــي للكتــاب 
الروائية  بعنوان «األفــالم 
الكويتية القصيرة .. غايتها 
ومســتقبلها» والتي أدارها 
املخــرج الســينمائي أحمد 

اخللف.
وقال القحطاني: نشــهد 
القليلــة  الســنوات  خــالل 
املاضية حراكا مهما في إنتاج 
القصيرة  الروائيــة  األفالم 
في الكويت والعالم العربي 
واملنبع الرئيسي الذي يغذي 
هــذا احلــراك هو انتشــار 
قنوات التواصل االجتماعي 
بشــكل كبير، وخاصة بني 
أوساط الشــباب، مما أتاح 
لهم فرصــة كبيرة لعرض 
إنتاجهم بعيدا عن ســلطة 
املمول أو شــركات العرض 
الســينمائي، لتتدفق علينا 
القصيرة  الروائيــة  األفالم 
فيما يعــرف بـ «الســينما 
البديلة» أو املستقلة، مشيرا 
الى ان هذا الزخم الكبير في 
اإلنتاج يتطلب منا الوقوف 
عنده وحتليله علميا وفنيا 
ومعرفــة محركاتــه، عبــر 

الشباب وهذه احلالة التطورية 
التي قفز بها اجليل الشبابي 

السينمائي.
فــي  الشــباب  وتابــع: 
الوقــت احلالي لديهم الكثير 
مــن الفرص في ظــل وجود 
واألجهــزة  التكنولوجيــا 
املتطــورة وهي فــي متناول 
اجلميع، ويجب ان يكون لديهم 
معرفة بصناعة فيلم مكتمل 
العناصر واملنصات موجودة 
واملهرجانات السينمائية التي 
يستطيع الشــباب املشاركة 
بها داخــل الكويت وخارجها 
عديــدة، مبينــا ان الكثيرين 
فازوا بجوائز عاملية، مما يدل 
على ان لديهــم وعيا وهناك 

طاقة قادمة في هذا املجال.
الــى أن الدولــة  ولفــت 
تقــدم العديــد مــن البرامج 
لدعــم الشــباب ســواء من 
خــالل املجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
أو الهيئــة العامة للشــباب 
لكي يكون لديهــم إنتاجهم 
اخلاص، ويتمكنوا من تفريغ 
طاقاتهم وإبداعاتهم وأصبح 
لدينا أعمال رائعة، والكويت 
فتــرة  وكل  والدة،  دائمــا 
زمنية يخرج جيل جديد له 

شخصيته املختلفة واملبدعة.
النقد السينمائي

بــدوره، شــكر املخــرج 
الســينمائي أحمــد اخللــف 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفـنـــــون واآلداب عـلـــى 
اهتمامهم بالفن الســينمائي 
وإدراجــه ضمــن فعاليــات 

معرض الكتاب.
نحــن  اخللــف:  وقــال 
كســينمائيني بحاجــة لهذه 
اخلطوة لكي تكون أنشطتنا 
ليســت فقط في املهرجانات 
الســينمائية ولكن اجلمهور 
بحاجــة ملعرفــة اخلطــوات 
الكويتيــة من  الســينمائية 
خالل امللتقيات واملهرجانات 
الثقافية لتأكيد حضور االفالم 
أو  الطويلــة  الســينمائية 
القصيرة في املشهد، وسعدت 
مبشاركتي األولى في ندوات 
معرض الكتاب ومشــاركتي 
القحطاني في  مع د.فيصــل 
التحدث عن االفالم الروائية 
القصيرة وغايتها ومستقبلها.

وزاد: كمخرج وناقد أرى 
أننا نفتقد النقد السينمائي، 
فهــو غيــر موجــود لعــدة 
أســباب، وحاجتنــا للنقــد 
البنــاء واإليجابــي ألنه مهم 
للمخــرج في قراءة عمله من 
وجهة نظــر الناقد، ونالحظ 
من خالل الدراسات وجود شح 
في املراجع التي تتحدث عن 
الكويتية والتطرق  السينما 
الــى أعمالهــا، الفتــا الى انه 
من الناحيــة األكادميية مهم 
جدا لدارسي الفن السينمائي 
ألنه يساعدهم في أطروحاتهم 
باإلضافــة إلــى إنتــاج كتب 
وأبحاث للطلبة الراغبني في 
الدراسة االكادميية للسينما.

خالل ندوة «األفالم الروائية الكويتية القصيرة .. غايتها ومستقبلها» ضمن فعاليات معرض الكتاب

من حضور الندوة

املخرج أحمد اخللف متحدثاً إلى الزميلة ندى أبونصرد.فيصل القحطاني واملخرج أحمد اخللف خالل الندوة       (متني غوزال)

دراســة أبــرز مــا أنتج من 
القصيرة  الروائيــة  األفالم 
في الكويت خالل السنوات 
العشــر املاضية، مما ميهد 
الطريــق لطــرح دراســات 
متخصصة أخــرى في هذا 
املجال، معتبرا أن هذا البحث 
دراســة تأسيسية في حقل 
األفالم الروائية القصيرة. 

دراسات توثيقية
وأضــاف: بــال شــك، فإن 
ما يقدم من دراســات ترصد 
واقع احلركة الثقافية والفنية 
الكويتية يعد قاعدة بيانات 
حتفظ تراثنا لألجيال القادمة، 
وال يخفى على أحد من املهتمني 
بالشــأن الثقافي، اننا نعاني 
وبشدة من عدم وجود دراسات 
تأسيســية توثيقية لتراثنا 
الفكــري والثقافــي والفني، 
مؤكــدا أنها فرصة جميلة ان 
نلتقي مع اجلمهور املتفاعل 
مع القضايا النقدية، خاصة 
في املجــال الدرامي واألفالم 
الروائية القصيرة، ونشــكر 
معــرض الكتــاب واملجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
إلتاحة هذه الفرصة لنا لكي 
نســلط الضوء على جتارب 

ع «هكذا تعبر الكويت إلى املستقبل» اليوم السناري ُيوقِّ
يشارك الزميل رضا السناري اليوم الثالثاء في معرض 
الكويت الدولي للكتاب الذي يقام في أرض املعارض بكتابه 
«هكذا تعبر الكويت إلى املستقبل». ومن املقرر أن يقيم 
الزميل الســناري حفل توقيعه على كتابه من الســاعة 
الثامنة إلى التاسعة مساء في جناح ذات السالسل رقم ٥١، 
ويتضمن الكتاب لقاءات نوعية مع ٢٠ شخصية متنوعة 
من رجاالت أعمال ووزراء ســابقني ونواب وشخصيات 
حكومية، والذين وحدوا األفكار واللغة في تقدمي حلول 
طويلة األجــل ملواجهة التحديات التــي تواجه الكويت 
اقتصاديا. فيما شمل الكتاب استبيانا غنيا بأرقام حتليلية 

الزميل رضا السناريمحددة تلقي الضوء على املعطالت واملعاجلات.

ملشاهدة الڤيديو

علماء الشرع: حد «احلرابة» في اإلسالم العقوبة 
األشد زجرًا للمفسدين مرتكبي  جرميةاالغتصاب

فــي البداية، يوضــح لنا 
د.عجيل النشمي هذه القضية 
املهمة، فيقول: ال شك أن جرمية 
االغتصاب مــن أكثر اجلرائم 
تهديدا ألمن الناس في أعراضهم 
وأنفسهم وأموالهم، وهي من 
اجلرائم التــي تختلف الدول 
التشــديد أو التخفيــف  فــي 
نحوها، ولو نظرنا إلى أسبابها 
وأسباب انتشارها، لوجدنا أن 
كل ما حرمه اإلســالم وخالف 
فيــه النــاس هو من أســباب 
انتشار هذه اجلرائم النكراء، 
والدراسات األجنبية وغيرها 
جتمع على أن من أسبابها شرب 
اخلمــر بأنواعهــا واملخدرات 
بأنواعها، وأضاف د. النشمي: 
الغربية  الدراســات  أظهــرت 
أكثــر املغتصبني  وغيرها أن 
يقدمــون علــى االغتصــاب 
والقتل للمجنــي عليها أيضا 
حتــت تأثيــر هــذه اخلمــور 
واملخــدرات، وكذلــك بينــت 
هذه الدراسات أن ما يشاهده 
املجرمون والشباب في وسائل 
اإلعالم في الدول املنفتحة دون 
قيود، وخاصة في هذه األيام 
انتشــار «السوشيال ميديا»، 
وما تعرضه من مناظر اخلالعة 
واملجون والعري وأفالم العنف.

التبرج الفاضح
وتابــع: اضــف إلــى ذلك 
التبرج الفاضح فيما تلبســه 
كثير من النساء حتى في بالد 
املسلمني، هذه الطرق والوسائل 
احلديثة واخلبث كثير فيها هي 
من أهم أســباب هذه اجلرائم 
التي متــس أعراض النســاء 
واألطفال واملجتمع واألسرة، 
وهذه الوسائل وغيرها حرمها 
اإلسالم وجعل مسؤوليتها على 
الدولة وعلى املجتمع واألسرة 

واألب واألم.
وبــني د. عجيل النشــمي 
أن اإلســالم يضــع عقوبــة 
االغتصاب فــي أعلى درجات 
العقوبات املخلة بأمن املجتمع، 
ألنــه اعتداء على ضرورة من 
ضرورات احليــاة التي يجب 
احلفاظ عليها وهو العرض أو 
النسل، ولكن لم يشرع عقوبة 
اإلخصاء سواء كان جراحيا أو 
كيميائيا، فال يلزم في الردع أن 
تكون العقوبة بالقياس املنطقي 
فيعاقب باإلخصاء - جراحيا 
أو كيميائيا - في االغتصاب أو 
الزنى، وإال لزم العقاب بقطع 
اللسان ملن يكذب أو يقذف أو 

وحفــظ املجتمــع واألســر، 
فاألعــراض أولى من األموال، 
وهــو مفهــوم آيــة احلرابــة، 
فاألصل في عقوبة االغتصاب 
هو عقوبة احلرابة، ألن الغالب 
في وقوعها هو اإلكراه والقوة 
والعنف، ولو لم يكن اجلاني 
يحمل ســالحا، فهو يعلم أن 
ضحيته ضعيفة سواء امرأة 
أو طفلة أو طفل، والشأن في 
هؤالء هــو الضعف واخلوف 

من مواجهة اجلاني.
شهادة العدول

واستطرد: من جانب آخر، 
فإن عقوبة احلرابة للمغتصب 
أكثــر ضمانا مــن التهرب من 
العقوبة، إذ ال فرق بني أن يكون 
اجلاني محصنا أو غير محصن، 
إثبــات اجلرمية  ويكفي فــي 
شــهادة عدلــني، وال تســقط 
العقوبــة البدنية بالتوبة وال 
بالعفو، فال تقبل هذه اجلرمية 
اإلســقاط، وهذه ضمانات قد 
ال تتوافر فــي جرمية الزنى، 
فإن وسائل إثباته متعذر جدا 
فيفلــت اجلاني مــن العقوبة 

الشرعية.
واعتبــر أن االغتصاب من 
احلرابة ولو لم يكن مع اجلاني 
ســالحه، هو اجتــاه املالكية، 
حيــث قالــوا: إن احلرابة في 
الفروج أفحش منها في األموال، 
وأن الناس كلهم ليرضون أن 
تذهب أموالهم وحترب من بني 
أيديهــم وال يحــرب املرء من 
زوجته وبنته، (أحكام القرآن 
البــن العربــي) ٩٥/٢ فيكون 
لــدى القاضي حينئذ ســلطة 
واسعة يختار ما يحقق احلفاظ 
على األعراض وحتقيق األمن 
واألمان في املجتمع، فهو ُمخير 
بــني القتل أو القتل والصلب، 
أو الصلــب وحــده، أو قطــع 
يده اليمنى ورجله اليســرى 
أو سجنه حتى املوت، فيظهر 

واضحا أن عقوبة احلرابة هي 
احملققــة للمصلحة وحتقيق 
األمن واألمان في املجتمع، وردع 
وزجر املعتدين املفسدين في 
املجتمع، وخاصة في هذا الزمان 
الــذي كثر فيــه االعتداء على 
األعراض بشكل مخيف. وكلما 
تقــدم الناس فــي حضارتهم 
وحريتهم - كمــا يقولون - 
كثرت فيهم جرائم االغتصاب، 
بل بلغت النسبة األعلى من بني 

اجلرائم املتنوعة. 
اجلرمية األولى في أميركا

وزاد: في أميركا - مثال - 
حتتل املركز األول في العالم 
في تســجيلها ألكثر من ٤٦٣

ألــف جرميــة اغتصــاب في 
الســنة، وتتعــرض فيها كل 
امرأة لالغتصاب كل ٦٨ ثانية، 
وذكرت منظمة العفو الدولية 
في تقرير لها بعنوان «أوقفوا 
العنف ضد املرأة» لعام ٢٠٠٤
أنه في كل ٩٠ ثانية تغتصب 
امــرأة. وحســنا أخــذ قانون 
العقوبــات الكويتــي باجتاه 
التشديد في عقوبة االغتصاب، 
فاكتفى بوجود اإلكراه، أي ولو 
لم يكــن تهديدا بالســالح - 
لتحقق اجلرمية فنصت املادة 
١٨٦ علــى أن يعاقب باإلعدام 
أو السجن املؤبد كل من واقع 
أنثى رغما عنها، سواء بالتهديد 
أم باإلكــراه أم باحليلة، وإذا 
كان مــن أصــول الضحية أو 
األوصياء عليها أو له سلطة 
عليها وعلى رعايتها، أو كان 
يعمل خادما أو سائقا عندها، 
تصــل العقوبة الــى اإلعدام. 
ونص في املــادة ١٨٧على أنه 
ُيعاقب بالسجن املؤبد كل من 
واقع امــرأة أو فتاة، دون أن 
يستخدم العنف أو احليلة، أو 
كانت تعاني العته أو اجلنون 
أو ســنها حتــت (١٥ عاما أو 
مريضة عقليا أو غير مدركة 
لطبيعة الفعل). وإن كانت لنا 
مالحظات على القانون، ليس 

هذا مكان إثارتها.
مــن جهتــه، قال د.ســعد 
العنزي: التحرش محرم بكل 
أنواعه وأشكاله، وإن صاحب 
اعتــداء واغتصاب  التحرش 

كانت العقوبة أشد تعزيرا.
كل  اهللا  شــريعة  وفــي 
جرمية مقررة شرعا لها عقوبة 
مقــررة والتي لم يقرها نصا 
كان التعزيــر عقوبــة مقررة 
سواء (القتل -اجللد- النفي- 
احلبس) ولم يذكر احد من أهل 
العلم حســب علمي التعزير 
باالخصاء، ولورود النهي عنه 
من حديث عبداهللا بن مسعود 
املتفق عليه، وقال ابن حجر، 
رحمــه اهللا، والنهي فيه يدل 

على التحرمي لبني آدم.

بعد  إقرار باكستان تشريعاً جديداً للحد من اجلرمية النكراء
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يسب، فالشارع احلكيم جعل 
العقوبة رادعة ولكنها متناسبة 
مع اجلرم، فقد تردعه العقوبة 
من العودة أو قد يتوب ويصلح 

شأنه فيقيم له أسرة.
وتطــرق د. النشــمي الى، 
عقوبة االغتصاب في الشرع 
فقــال إنها تقــوم على نوعني 
حسب الفعل، فعلى املغتصب 
حد الزنا، وهو الرجم إن كان 
محصنا، وجلد مائة وتغريب 
عام إن كان غير محصن. وقد 
يكــون االغتصــاب مصاحبا 
للســالح فعقوبتــه عقوبــة 
احملاربة، وهي أشد العقوبات 
وينطبق عليــه احلد املذكور 
فــي قوله تعالــى: (إمنا جزاء 
الذين يحاربون اهللا ورسوله 
ويسعون في األرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبــوا أو تقطع 
أيديهــم وأرجلهــم من خالف 
أو ينفــوا من األرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة 
عذاب عظيم) املائدة:٣٣. فيختار 
القاضــي من هــذه العقوبات 

األربع ما يراه مناسبا.
رأي جمهور الفقهاء

واوضح أن جمهور الفقهاء 
يعتبــرون االغتصاب جرمية 
زنى أو لواطا إذا لم يصاحبها 
حمل سالح فيجلد إن كان بكرا، 
ويقتل إن كان محصنا، أما إن 
كان االغتصاب حتــت تهديد 
الســالح، فهذا يقام عليه حد 
احلرابة، ودمه هدر مستباح، 
ال يقتــل مــن قتلــه باتفــاق 
جمهور الفقهاء، فهم يفرقون 
في العقوبة بني حمل السالح 

وعدم حمله.
والذي يظهر لي أن عقوبة 
االغتصاب هي عقوبة احلرابة 
ولو لم تكن بتهديد الســالح، 
وهذا هو األوفــق للنصوص 
ولتحقيق املقاصد الشــرعية 
في حفظ األعراض واألنساب 

أعلنت باكستان عن تطبيق عقوبة اإلخصاء الكيميائي ملواجهة انتشار جرمية االغتصاب وذلك بعد موافقة  البرملان على 
التشريع اجلديد ملكافحة هذه اجلرمية والذي يسمح بإدانات سريعة وتطبيق عقوبات قاسية بحق مرتكبيها، مبا في 

ذلك عقوبة االخصاء الكيميائي للمغتصبني. ومبوجب القانون، سيتم االحتفاظ بسجل ملرتكبي هذه اجلرائم على الصعيد 
الوطني مبساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل «خاليا أزمات ملكافحة االغتصاب»، 

وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع اجلرائم. حول هذا املوضوع نتعرف على آراء العلماء.

ليلى الشافعي


